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Őrségváltás 
 

A Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesületet 
1994-ben, a rendszerváltás utáni eufóriában Molnár 
Tamás alapította, majd 300 lelkes aláíróval. Benedek 
János titkár, és jómagam Kádár Péter elnök 
életünknek több mint felét a Csúcshegyen töltöttük. 
Ez számos élményt, tapasztalatot – és hát egy kis 
történelmi áttekintést is – ad. Molnár Tamás 
elköltözésével 1998-tól maradt ránk az 
adminisztráció, amit később igyekeztünk aktív 
működéssé formálni. A több mint két évtized alatt az 
Egyesületet a terület meghatározó és mértékadó 
hangjaként ismerte el az önkormányzat, illetve a 
közmű vállalatok és hatóságok. 

Az egyesületi alapszabály szerint a politikától távol 
tartva magunk a terület természeti és egyéb 
értékeinek megjelenítését, védelmét vállaltuk (pl. 
tanösvény), ezen túl folyamatos kapcsolatban álltunk 
elsősorban a Vízművekkel és a Nemzeti Infrastuktúra 
Fejlesztő Zrt-vel. Kétségtelenül szakadék tátong a 
kitűzött célok és eredmények között (hogy mit 
szerettünk volna, és mit értünk el), de úgy tűnik, 
hogy a terület sorsára csak kis mértékben van 
hatással a helyi lakosság és az Egyesület. 

Maradtak a felejthetetlen majálisok, szüreti 
rendezvények, mikulás- és karácsonyi 
csomagosztások. Igyekeztünk a végtelenben elérhető 
távlati célok mellett a mindennapokra, a 
lakótársakra, szomszédságra koncentrálni. 

Számtalan bíztatást, tanácsot, némi segítséget is 
kaptunk, de kétségtelen, hogy rajtunk kívül még 
számos tenni és segíteni szándékozó lakótársunk van. 
Jelenleg átalakulás alatt van a Csúcshegy, a kerület, a 
főváros, Európa, az egész világ. Az új korszakhoz új 
arcok, új kommunikáció, új generáció szükséges. 

Régóta intenzíven kerestük egyesületi utódainkat, 
és megnyugodtunk, hogy jó kezekbe került az 
Egyesület. Bátran kérjük, hogy továbbra is 
támogassák azt. 

Köszönjük eddigi támogatásukat, „Mi 
csúcshegyiek mindig is csúcshegyiek maradunk”! 

    
 

Benedek János titkár és Kádár Péter elnök 
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Közgyűlési beszámoló 
 

2021. máj. 18-án a Menedék a Csúcshegy 
Barátainak Egyesület közgyűlést tartott. Kádár Péter 
elnök beszámolójában kitért arra, hogy 

- Az egyesület honlapján 
http://www.csucshegymenedek.hu/ több száz kép, 
több tucat dokumentum és több film található az 
Egyesület elmúlt évtizedeiből. Köszönetet mondott a 
honlap létrehozásáért és üzemeltetéséért Benedek 
Jánosnak. 

- Az Egyesület minden évben több pályázatot is 
adott be, és zömében a Civil Működési Pályázat 
keretében nyert összegeket, amelyből a 
rendezvényeket és csomagosztásokat finanszírozott. 
Az összegekről az adományozó Önkormányzat felé 
minden esetben határidőre elszámolás készült, 
melyet az Önkormányzat elfogadott. 

Az elnök megköszönte a tagság és a külső 
támogatók tevékenységét. Külön megköszönte 
Benedek János titkár több évtizedes, és Harmat Erika 
kincstárnoki tevékenységét. 

Mint az ismeretes az egyesület elnöke és titkára 
mintegy két évtizede – egy generációnyi időszak alatt 
– végezte társadalmi megbízatását, így elérkezettnek 
látták az időt a generációváltásra. Részben ezért, 
részben pedig 4 éves mandátumuk lejárta miatt is az 
Egyesület vezetősége (elnök, titkár, pénzügyi titkár) 
lemondott. 

 

A beszámoló után vezetőségválasztásra került sor. 
A közgyűlés egyhangúlag az alábbi új vezetőséget 
választotta: 

elnök:  Hámori Endre 

titkár:  Pabar Gábor 

kincstárnok: Éles Julianna 
 

Az elnök gratulált az új vezetőségnek és a 
tapasztalatok átadásáról, illetve támogatásáról 
biztosította őket. 

 

Az Egyesület tevékenysége 2017-2020 
 

AZ EGYESÜLET 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
RÖVID BEMUTATÁSA 

 A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény 
karbantartása (táblák festése, felújítása)  

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 
hírlevél szerkesztése, tavaszi és őszi számának 
kiküldése  

 Lakossági fórum szervezése júliusban: a Budapest 
III. kerületi rendőrkapitányság tájékoztatója a 
kertvárosi és külterületi nyári közbiztonságának 
javítása érdekében 

 Júliusban 17-én a Menedékház 22. alatti 
pihenőházban lakossági tájékoztató 
megszervezése a Csúcshegyről készülő 
tanulmányterv céljairól, jelenlegi státusáról  

 Részvétel az Óbudai piknik programsorozatban, 
önálló helyszínnel, műsorokkal 2017.09.30-án 

 Együttműködés a Közterület Fenntartókkal az 
erdő tisztaságának védelmében 

 Mikulás csomagosztás 

 Csúcshegyi Betlehem rendezvény 

 Karácsonyi csomagosztás 

 Honlap üzemeltetés 

 Részvétel a szemétszedési akcióban 

 Részvétel a zöldhulladék kezelése program 
szervezésében 

 

AZ EGYESÜLET 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
RÖVID BEMUTATÁSA 

 A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény 
karbantartása   

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 
hírlevél szerkesztése, kiküldése  

 Részvétel a Háromhegyek Egyesülettel együtt a 
Bécsi úti zajcsökkentésért programban 

 Közlekedési tükrök kihelyezése a Solymárvölgyi 
és Virágosnyereg út sarkára 

http://www.csucshegymenedek.hu/
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 Részvétel az Óbudai piknik programsorozatban, 
önálló helyszínnel, műsorokkal 2018.09.29-én 
együtt az Óhegy Egyesülettel 

 Együttműködés a Közterület Fenntartókkal az 
erdő tisztaságának védelmében 

 Mikulás csomagosztás 

 Csúcshegyi Betlehem rendezvény 

 Karácsonyi csomagosztás 

 Honlap üzemeltetés 

 Részvétel a szemétszedési akcióban 

 Részvétel a zöldhulladék kezelése program 
szervezésében „ágaprítás” 

 

AZ EGYESÜLET 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
RÖVID BEMUTATÁSA 

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 
hírlevél szerkesztése, kiküldése  

 Részvétel a Háromhegyek Egyesülettel együtt a 
Bécsi úti zajcsökkentésért programban 

 Közlekedési tükrök kihelyezése a Solymárvölgyi 
és Virágosnyereg út sarkára 

 Részvétel az Óbudai piknik programsorozatban, 
önálló helyszínnel, műsorokkal 2019.09.21-én 
együtt az Óhegy Egyesülettel 

 Együttműködés a Közterület Fenntartókkal az 
erdő tisztaságának védelmében 

 Mikulás csomagosztás a csúcshegyi gyerekeknek 

 Csúcshegyi Betlehem rendezvény 

 Karácsonyi csomagosztás 30 rászorult részére 

 Honlap üzemeltetés 

 Részvétel a szemétszedési akcióban 

 Részvétel a zöldhulladék kezelése program 
szervezésében „ágaprítás” 

 

AZ EGYESÜLET 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
RÖVID BEMUTATÁSA 

 A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény 
karbantartása   

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 
hírlevél szerkesztése, kiküldése  

 Egyeztetések vízi közmű fejlesztésekről 

 Részvétel az Integrált Település Fejlesztési 
Stratégia elkészítésében 

 Együttműködés a Közterület Fenntartókkal az 
erdő tisztaságának védelmében, 
hulladéklerakóval kapcsolatban 

 (Sikeres) Lépések az ütemes vasúti közlekedés 
visszaállításáért az Ürömi vasúti megállónál 

 Egyeztetések a Citronella úti buszvégállomás 
használatával kapcsolatban  

 Mikulás csomagosztás a csúcshegyi gyerekeknek 
(69 db) 

 Karácsonyi csomagosztás 30 rászorult részére 

 Honlap üzemeltetés 

 Részvétel a szemétszedési akcióban 

 

 

Elnöki köszöntő 
 

Kedves Csúcshegyiek! 

 

Bevezető: 

Tisztújítás történt 2021. májusában a Menedék a 
Csúcshegy Barátainak Egyesületben. Az pénzügyi 
titkár Éles Julianna, az titkár Pabar Gábor és az elnök 
pedig Én lettem. Az elnöki pozíciót azért vállaltam, 
mert az aktív tagok közül más nem jelentkezett a 
feladatra és azt gondolom, hogy az Egyesület egy 
fontos fóruma a helyi érdekek képviseletének, amit 
nem szabad hagyni megszűnni. Helyi lakos vagyok, a 
feleségemmel és két gyerekünkkel a Solymárvölgyi 
úton élünk.  

Bemutatkozás: 

A motivációm egyszerű. Szeretném, ha a hegy úgy 
tudna fejlődni, hogy megőrizheti az alacsony 
beépítettségét és közben otthont ad olyan 
családoknak, akik hosszútávon itt szeretnének élni. 
Őszintén sokat gondolkoztam rajta, mennyire álljak 
bele a Csúcshegyet érintő kerületi fejlesztési vitákba. 
Nekem szerencsére bővizű, bár ihatatlan (erősen 
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nitrátos) kutam van (bejelentve), engedéllyel épült 
házam van (mezőgazdasági épület, ami után adót 
fizetek), a telkemen 1/1-es tulajdonos vagyok az 1 db 
tulajdonomban lévő Csúcshegyi telken és nem 
szándékozom elköltözni innen. Akkor miért érzek 
késztetést mégis arra, hogy legyen beleszólásunk a 
minket érintő változásokba és egyáltalán miért 
kellenének nekem a változások?  

Motiváció: 

Sajnos azt látom, hogy akár akarjuk akár nem – 
változások vannak. Csúcshegy borotvaélen táncol 
évek óta. A kiszáradó kutak, a rendezetlen építési 
szabályok, a területet érintő fejlesztések hiánya, 
valamint a nem egyértelmű távlati önkormányzati 
célok (kb. 50 éve nem egyértelműek, szóval ezt 
pártfüggetlenül mondom). Szépen lassan ezt a szép 
zöld és természetközeli lakóközösséget egy olyan 
senkiföldjévé teszik, ami pontosan ezeket az alapvető 
tulajdonságait fenyegetik Csúcshegynek. Ahhoz, hogy 
ezeket az értékeket megőrizhessünk nem dughatjuk 
homokba a fejünket, ezeket az értékeket képviselni 
kell, különben előbb-utóbb vagy egy 
ingatlanbefektető, vagy egy-két ipari vállalkozó fog 
lecsapni a kiszolgáltatott lakóközösségre. Egyszerűen 
szólva: 
- NEM szeretném, ha társasház monstrumok 

épülnének, nyelnék el a zöld területeket és 

vennék el a szomszéd telkek intimitását 

- NEM szeretném, ha nyerészkedő vállalkozók 

olyan tevékenységeket végeznének a 

szomszédságunkban, ami nem összeegyeztethető 

egy lakóközösség életével (pl. több tonnás 

kamionok napi 10-12 órában hordják egy depóba 

a murvát, vagy autófényező műhely szórja a 

kemikáliát 0-24-ben a szomszédjában lakó 

gyerekekre stb.) 

- NEM szeretném, hogy folyamatosan azon kelljen 

rettegnünk, hogy porig ég a fél hegy mert hiába 

könyörgünk 50 éve a vízért még egy tűzcsapot 

sem tudott senki hozni a hegyre, pedig a tűzesetek 

száma a környéken kiugróan magas és az 

eredmény szinte mindig az, hogy az érintett 

terület/ház porig ég 

- Azt SZERETNÉM, hogy a zöld lakóközösség legyen 

Csúcshegy védjegye és ha hegy jövőjét 

befolyásoló döntések születnek, abba a helyi 

közösség megkerülhetetlen legyen 

Munka: 

Az egyesületben betöltött munkára, munkaként 
tekintek, amiért pénzt, juttatást nem kapok, ezt a 
szabadidőmből veszem el. Heti nettó három órát 
fogok foglalkozni az egyesületi feladatokkal (nem 
ígérek többet, mint amit tartani tudok). Ennek része 
az egyesület adminisztratív fenntartásában való 
részvétel, az egyesületi programok szervezésében 
való részvétel és minden egyéb tevékenység is 
beleértődik (tárgyalások, meghallgatások, 
egyeztetések, fórumokon való részvétel stb.).  

Célok: 
- Legfontosabbnak azt tartom, hogy az egyesület 

kommunikációs csatornái frissítésre kerüljenek, 

látszódjon az egyesület munkája és legyen 

lehetőség ezekhez a tevékenységekhez 

csatlakozni. 

- Bár a távlati célokban a lakóközösség oldaláról 

erős a konszenzus évtizedek óta, hogy a víziközmű 

szolgáltatás a legfontosabb, azonban szerintem ez 

sajnos még mindig távlati cél, ami nem tud 

megvalósulni egyik napról a másikra. Ezért 

szükséges ennél kisebb lépéseket meghatározni 

az ide vezető úthoz. Ezeknek a lépéseknek és 

„kisebb” céloknak a közös kialakítása szükséges. 

- Szeretném jól kommunikálható keretrendszerbe 

foglalni a helyi érdekeket, ami megérhetővé teszi, 

kik vagyunk mi hegylakók és mit szeretnénk, mint 

közösség. Azt szeretném, ha lenne egy rövid-

tömör üzenet, amit ha egy politikus, vállalkozó, 

vagy akár a hegyre költözni kívánó a kezébe vesz, 

egyből lássa-értse a helyi adottságokat, értékeket 

és törekvéseket. Egyszerűen fogalmazva 

szeretnék egy brosúrát/szórólapot amire ha valaki 
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ránéz egy facebook bejegyzésen, vagy egy 

hirdetőplakáton az utcán akkor lásson minket. 

- Szeretném, ha lenne egy rendszeres időközönként 

megrendezett fórum, ahol az egyesület munkája 

kerülne bemutatásra, valamint a közösséget 

érintő kérdéseket, problémákat előterjeszthetnék 

a szomszédok. 

- Szeretném, ha lenne évi 2 db közösségi program, 

ami nem munkáról szól. 

Operatív Feladatok: 

Feladat Határidő 

Egyesület elnökségi 
átadás/átvétel lezárása 

2021. augusztus 
31. 

Egyesületi 
Facebook profil 
létrehozása 

2021. július 31. 

Egyesületi éves 
munkaterv elkészítése 

2021. július 31. 

 
Köszönöm a figyelmet! 

Üdvözlettel: 
Hámor Endre 

endre.hamor@gmail.com 
2021.05.31 

 

 
 

 

Titkári köszöntő 
 

Kedves Csúcshegyiek! 
 
Az Egyesület titkári pozícióját vállaltam el, ezzel 
mintegy háttérben is maradva. Egyfelől szívesen 
vetném bele magamat maximálisan a városrész 
közösségi életének szervezésébe kertes témákban, 
másfelől viszont olyan személyes vitáim vannak az 
önkormányzattal, amik azt teszik szükségessé, hogy 
egy független hang maradjak a hegyen. Az Egyesület 
jövőjének azt a keretet tudom elképzelni, amit 
Hámor Endre képvisel teljes személyiségével, 
vérmérsékletével, szervezőképességeivel. 
Munkájában támogatni fogom őt informatikusként, 
szabad gondolkodóként. Sértettként és közben 
csodás lakókörnyezettel megáldottként. 

Feleségemmel és gyermekemmel 2018. óta élünk 
a Vadászles utcában egy öreg lakóépületben. Nem 
sokkal az után, hogy új otthonunkat megvettük, az 
önkormányzat életbe léptette legújabb építési 
korlátozásait, és ezzel elkezdődött kálváriánk. Egy 
fenntartható életmódot próbálunk kialakítani 
magunk körül, ökológiai szemlélettel gazdálkodunk, 
és szeretnénk, ha ebben a rendszer nem csak mindig 
akadályozna, hanem akár még segítene is minket. 
Ezért magam részéről én azon fogok munkálkodni, 
hogy megtaláljunk egy olyan jővőképet városrészünk 
számára, ami egy fenntartható jövőbe vezet, és nem 
csak tulajdonostársaink, de a döntéshozók által is 
támogatható, támogatandó. 

Véleményem szerint ma Csúcshegyen 
fenntartható ökológiai kerthasznosítás kizárólag 
helyben lakva képzelhető el, versenyképesen csak 
családi fogyasztásra termelve esetleg alternatív 
útvonalakon értékesítve. A mezőgazdálkodást 
természetesen senki számára nem kívánom 
kötelezővé tétetni, de szívesen látnám 
városrészünket olyannak, ami leginkább 
ökovárosrész jellegével csalogatja az új lakókat. 

Az ideális városrésznek egy átlagos kertvárosias 
lakóövezettől való különbözőségét az alacsony 

mailto:endre.hamor@gmail.com


 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a Csúcshegy 
Barátainak Egyesület  

időszaki kiadványa  

XI. évf. 1. sz.  

2021. május 

 

 

6 

beépíthetőségben látom, és olyan építési 
szabályokban, amik nem a telkek elaprózódását 
támogatják, mint jelenleg. Az ökológiai szemléletű 
gazdálkodás, vagy csak egy ökológiailag értékes 
életközösség fenntartása egy kertben 
adókedvezményekkel és egyéb könnyítésekkel is 
ösztönözhető. A városrész és környezetének 
megfelelő tervezése is a különleges, zöld identitást 
tudná erősíteni, akár turisztikai fejlesztésekkel is, 
szemléletformáló célzattal, gyerekeknek. 
Önkormányzati, állami szolgáltatások segíthetnék a 
kiskertes művelést, mint a már ma is működő 
ágdarálás. A civil önszerveződés támogatottsága is 
egy ilyen városrész jellemzői közé tartozik, pl. a 
közösségi ház alkalmankénti rendelkezésünkre 
bocsátása (helyi piac, körök, rendezvények). A 
lehetőségek végtelenek, nekünk kell alakítani, 
legyünk mind jövőkutatók, és ne kapaszkodjunk 
kicsinyes érdekeinkbe, hiszen úgy tűnik, az előző 
városvezetés külterületi rendezési javaslatával és az 
új városvezetés városi farm koncepciójának 
megjelenésével éppen valami hasonló bontakozik 
körülöttünk, csak jól kell oda állni mellé. 

Ezek kidolgozása, megvalósítása hosszabb 
folyamat lesz, ezért közben áthidaló megoldásokért 
fogjuk fölkeresni az önkormányzatot a víz, a 
szennyezések, és az elvett jogok kapcsán úgy, hogy 
közben tekintettel vagyunk a végső célra. 

Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata 
szerintem a közösség megerősítése, az együtt 
gondolkodás színtereinek kialakítása, és egy kívülről 
is jól látható csúcshegyi identitás láthatóvá tétele pl. 
tematizált fotópályázattal, rendezvényekkel, de 
leginkább egy természetközeli életmóddal 
kertjeinkben. 

 

Üdvözlettel, 

Pabar Gábor 

dsuangdszi@gmail.com  

titkár 

 

 

Kincstárnoki köszöntő 
 

Kedves Csúcshegyiek! 

 

Az egyesület tisztújítása után a két remek 
fiatalember Hámor Endre elnök és Pabar Gábor titkár 
mellet, Én a pénzügyi titkár szerepét töltöm be. 

Viszonylag „új lakó” vagyok a hegyen, hiszen 
párom révén – aki már majdnem 30 éve itt él – 
kerültem ide pár évvel ezelőtt. Magával ragadott ez a 
hely és szeretek itt élni, szeretném, ha minél jobb 
körülményeink lehetnének, anélkül, hogy kárt 
okoznánk a természeti értékeinkben és túlzsúfolttá 
válna a hegy.  

Az élni és élni hagyni elvét vallom, mindenben a 
harmonikus megoldást keresem. Fontosnak tartom, 
hogy itt a hegyen létrejöhessen egy egymást segítő, 
egymásra számítható, közös érdekeket képviselő 
lakóközösség, ehhez viszont a legfontosabb a 
kommunikáció. 

 

 
 

Mindenkinek van elképzelése, mindenki szeretne 
valamit, mindenkinek vannak jó ötletei, hiszen nem 
vagyunk egyformák (szerencsére) és erre építve lehet 
egy működő egységet alkotni, ami előrébb viheti a 
közös dolgainkat. Fontosnak tartom azt is, hogy 
folyamatosan jelen legyen az egyesület hivatali 
eseményeken, fórumokon, meghallgatásokon, mind 
kerületi, mind fővárosi szinten és folyamatosan 
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tartsuk a kapcsolatot a környező egyesületekkel. 
Majd pedig mindezekről megfelelően, tájékoztassuk 
a hegyen élőket. 

Hámor Endre bemutatkozásában nagyon jól 
összefoglalta mindazt, amivel Én is és egyetértek és 
mindenben segítségére leszek az egyesületnek, hogy 
a tervek, célok, minden lehetséges forrást, 
lehetőséget megragadva lépésről lépésre 
megvalósulhassanak.  

Bízom benne, hogy hamarosan személyesen is 
találkozhatunk és megismerkedhetünk az egyesület 
következő rendezvényén. 

 

Üdvözlettel 

Éles Julianna 

elesjuli@gmail.com 

pénzügyi titkár 

 

 
 

ITS 
 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat megbízásából 
tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat 
Képviselő-testülete 541/2021.(V.7.) számú 
határozatával elfogadta a Településfejlesztési 
Koncepció végleges változatát, valamint az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezési 
változatát: 
https://drive.google.com/.../12xVeBpvr4GMl06wjBW
E.../view... 

 2021. május 26-ai (18:00-19:00) alkalommal az 
épített környezet és műszaki infrastruktúráról 
volt fórum 
https://facebook.com/events/220957889443140  

 2021. június 2-ai (18:00-19:00) alkalommal a 
környezeti és társadalmi célok köré épült a fórum 
tematikája. Elmondták, hogy a „Csúcshegy marad 
Csúcshegy” 

https://facebook.com/events/148895575811103
1  

 2021. június 15-éig várják az észrevételeket, 
javaslatokat e-mailben, az info@obvf.hu 

Az Egyesület néhány javaslatot megfogalmaz. 

 

 
 

Tavaszi bejárás 
 

2021. február 5-én Dr. Gór Csaba választókerületi 
elnök és munkatársai az Egyesülettel közösen tartottak 
egy bejárást, melynek során megismerkedtek a 
Csúcshegy (örökzöld) problémáival.  

Ezt követően Varga Mihály miniszter úr és Dr. Gór 
Csaba liszt és tej adományt ajánlottak fel a 
rászorulók részére. A pandémia késleltette az 
átadást, de végül május 20-án megérkezett 200 kg 
liszt és 200 liter tartós tej. Az ideszállításban Gallai 
Máté a Boldog Salamon kör vezetője segített.  

A szétosztásban Csizmadia Anna, Erős Ferenc és 
Bojti György volt segítségünkre. 

 

   
 

Ezúton is köszönjük az adományt, illetve 
köszönjük a logisztikai támogatást mindenkinek. 

 

 

 

 

mailto:elesjuli@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/12xVeBpvr4GMl06wjBWENyPXeWcy8E5y7/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3-8UER0dQMfYEmRrKPEBYth60_5bRpOOjRxnDhitKK_tHW-uq_txSiLi4
https://drive.google.com/file/d/12xVeBpvr4GMl06wjBWENyPXeWcy8E5y7/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3-8UER0dQMfYEmRrKPEBYth60_5bRpOOjRxnDhitKK_tHW-uq_txSiLi4
https://facebook.com/events/220957889443140
https://facebook.com/events/1488955758111031
https://facebook.com/events/1488955758111031
mailto:info@obvf.hu
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Közösségi Költségvetés 2021 
 

Idén másodízben megrendezett Közösségi Költségvetés 
kampány nem titkolt célja, hogy Óbuda-Békásmegyer 
lakosait bevonja a kerületet érintő döntéshozatal 
folyamatába. Ezzel minden itt élő számára lehetőség 
nyílik arra, hogy szűkebb lakókörnyezetében 
megvalósítandó fejlesztésekre, javításokra javaslatot 
tegyen, illetve részese legyen annak a szavazási 
folyamatnak, amelynek során eldől, hogy egy-egy 
körzetben milyen fejlesztés valósuljon meg. A 
részvételiség minden demokrácia alapja, és a kampány 
adataiból egyértelműen látszik, hogy a III. kerületben 
élők számára milyen fontos ez, hiszen a tavalyi évhez 
képest (a pandémia dacára) mintegy 30%-kal több 
szavazólap érkezett idén. Az 1. körzet fejlesztéseire 
papírforma szerint nagyjából az összes beérkezett 
szavazat 10%-a esett, összesen 3070 voks, ebből 2034 
online, 1036 pedig papíron érkezett. És hogy a javaslatok 
közül melyik lett a befutó? Óriási szavazattöbbséggel, 
közel 34%-kal nyert az 5. fejlesztés, „A 
gyalogosforgalommal kapcsolatos problémák megoldása 
Óbuda Hegyvidéke, Csúcshegy és Háromhegyek 
területein”. Természetesen a megvalósulást nyomon 
követhetik az önkormányzat hivatalos csatornáin. 
Reméljük, az itt élők hamarosan élvezhetik a Hegyvidék 
területén nyertes fejlesztés nyújtotta előnyöket. 
Köszönjük, hogy partnereink voltak az idei kampányban 
is, és hogy ennyien szavaztak! A mi otthonunk, a mi 
döntésünk. 

F.L. Óhegy Egyesület 

 

Közösségi Költségvetés 2021 szavazatok megoszlása az 1. 
körzet fejlesztései között (db)  

1. Mátyáshegyi út burkolatának javítása – 378 szavazat  

2. Közkút létesítése a Virágosnyereg úton – 389 szavazat 

3. Gyalogosbiztonsági figyelmeztetô táblák és felfestések 
a Testvérhegy térségében – 420 szavazat  

4. Az Ágoston Mûvészeti Óvoda Kastély tagóvodájának 
kertjében a KRESZ-park felújítása – 840 szavazat  

5. A gyalogosforgalommal kapcsolatos problémák 
megoldása Óbuda hegyvidéke, Csúcshegy és 
Háromhegyek területén – 1043 szavazat 

 

 
 

Sérelmek a pszichiátrián 
 - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
 

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a 
pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai 
voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, 
gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes 
jogsegélyszolgálatunkat! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk! 

 

 

Pszichiátriai szerek viselkedési 
problémákra? 

 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy 
"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai 
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk! 

 

az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért (Citizens Commission on Human Rights – 

CCHR) hirdetése 

 

mailto:panasz@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
mailto:panasz@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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Facebook 
 

 
 

A csúcshegyi illetőségűek igen hasznos, 
„Csúcshegyen van kertem” Facebook csoportot 
alakítottak, ahol híreket osztanak meg egymással 
(ingatlanokról, elveszett kutyákról, macskáról, 
madarakról). 

 

 

 
Meghívást kérhet Pongrátz Anitától az 

 anita.pongratz@gmail.com címen  

 

 

A rendőrség telefonszámai 
112            vagy             105 

430 4712 – kerületi kapitányság 

243 2511; 243 2877 – Békásmegyer rendőrőrs 

bunmegelozes@obuda.hu 

 

Csúcshegyi területi felelős (III. ker./ X. megbízotti 
körzet) Bíró István r. főtörzsőrmester  

430-47-12      vagy       06 70 80 99 89 

 

Ha valaki segítségre szorul, jelezheti az 
Egyesületnek is! 

 

 

Lajtos kocsi 
 

Faragó Béla 

Vizipók 

06 30 948 2016 

 
 

 

Innen hiányzik az Ön HIRDETÉSe 

 

(Csúcshegyieknek ingyenes) 

 

Utcafelelőseink 
Az Egyesületi kérdésekkel kérjük, forduljanak 

bizalommal tagjainkhoz! 

SOLYMÁRVÖLGYI ÚT 

Benedek János benmad@freemail.hu 

ARANYPATAK UTCA 

Lövei Albert lovei@aeki.kfki.hu 

VADÓC UTCA 

Dorogi Sándor sandor.dorogi@gmail.com 

MÉCSVIRÁG UTCA 

Rácz Ottó raczotto@gmail.com 

VADÁSZLES UTCA 

Gulyás Imre imreg71@yahoo.com 

ŐZSUTA és MENEDÉKHÁZ UTCA 

 

 

mailto:anita.pongratz@gmail.com
mailto:bunmegelozes@obuda.hu
mailto:benmad@freemail.hu
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Kérjük, hogy adományaikkal, de legalább a tagdíj 
befizetésével támogassák az Egyesületet 
(lehetőségeket lásd a lap végén). 

 

Az éves tagdíj munkavállalóknak, családoknak: 
1800,- Ft 

Az éves tagdíj nyugdíjasoknak: 1200,- Ft 

 

Tagdíjfizetés lehetséges: 

- Utcafelelősöknél 
- Harmath Erikánál (elinor74@gmail.com) 
- banki átutalással: 

o Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület  
o bankszámlaszáma: 11703006-20034821 
o székhelye: 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 

94. 
o társ. szerv. nyilv. tart. száma: 5821 
o adószáma: 18058709-1-41 

 
 

Impresszum 
 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

 

Kiadó: Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület  

1037 Budapest, Solymárvölgyi u. 94. 

Szerkesztő: Kádár Péter 

Terjesztés: Tagsági levelezőlista 

Egyesületi honlap: http://www.csucshegy.eoldal.hu/ 

Információkat, híreket a: peter.kadar@t-online.hu címre kérjük 

Zárás: 2021. május 25. 

 

Szabadon terjeszthető, ám át nem szerkeszthető, 
idézni csak hivatkozással lehet 

 

Várjuk levelét, véleményét, hirdetését! 

Ha valamelyik csúcshegyi ismerőse nem kapta 
meg e-mail-en az újságot, kérjük, küldje el az e-mail 
címet! 

 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Belépési nyilatkozat 
 

Alulírott  

Név: ……………………………………………………….………………………………….. 

Lakcím: ………………..………………………………………………..…………………… 

Telefon / e-mail:…………..…………………………………………………………..… 

kijelentem, hogy a Csúcshegy Menedék Egyesület tagja kívánok lenni (1037 Budapest, Solymárvölgyi út 94; 
adósz.: 18058709-1-41; társ. szerv.nyilv.tart.sz.: 5821; bejegyz.sz.: PK 60394/1994/1). Az Egyesület alapszabályát 
megismertem, az abban rögzített tagsági díjat befizetem. 

 

 

Budapest, 202…,. ………………………………………,    ………………………………………………….. 

mailto:elinor74@gmail.com
mailto:peter.kadar@t-online.hu

